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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i  ülésére 
Kiskunhalas Város településképi rendelete módosításának kezdeményezése tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előzmények: 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) által 
meghatározott feladatának eleget téve Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (továbbiakban: Testület) 2018. szeptember 27-én döntött a város településkép vé-
delméről szóló rendelete (továbbiakban: Tkr.) elfogadásáról. A Tkr. a településkép-védelem 
összes elemét és eszközét egy önkormányzati rendeletben foglalta össze, melyek többsége 
már korábban is szabályozva volt különböző önkormányzati rendeletekben, ilyen volt a helyi 
művi értékvédelemmel védett épületek és épített elemek jegyzékéről szóló, az építészeti érté-
kek helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló, a településképi 
véleményezési eljárásról szóló, és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati 
rendelet. 

A Tkr. elfogadása óta számos jogszabály változás történt ezen a területen, ezek közül a leg-
fontosabb, hogy a településkép védelem és a helyi építésügy terén tovább bővültek a polgár-
mester feladatai a rendeltetési mód változásokhoz és a 2012. december 31. után felépült építé-
si engedély nélkül építhető épületek feltüntetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadá-
sával. 

Március 1-én hatályba léptek Kiskunhalas Város új településrendezési eszközei, melyek ké-
szítése folyamán örökségvédelmi hatástanulmány készült a város teljes közigazgatási területé-
re. A hatástanulmány keretében vizsgálatra került többek között a helyi védelem alatt álló 
épületállomány is, és a dokumentum több ingatlan védelmének megszüntetésére, valamint új 
védett objektumok kijelölésére is javaslatot tett. A hatástanulmány és a felülvizsgálat alátá-
masztó munkarészei, a Tkr. alkalmazásának tapasztalatai, valamint a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal korábban szakmai segítségnyújtás céljából megküldött felhívása alapján a 
teljes településképi rendelet felülvizsgálatát tervezzük. 

Az előbbiek mellett az elfogadás óta eltelt 2 évben számos olyan tapasztalat gyűlt össze a Tkr. 
alkalmazása során, melyek indokolttá teszik annak átdolgozását, felülvizsgálatát, továbbá kö-
zeleg a jelenlegi szabályoknak nem megfelelő reklámhordozó berendezések fennmaradására 
megadott határidő is, amivel kapcsolatos teendők miatt szintén szükség lesz a reklámokkal 
kapcsolatos helyi szabályok újragondolására is. 

A Tkr. módosítása a településrendezési eszközökhöz hasonlóan csak egyeztetési eljárás le-
folytatását követően fogadható el, valamint amennyiben a munkához adatszolgáltatásra van 
szükség az államigazgatási szervektől, akkor az csak a módosítására irányuló döntés birtoká-
ban kérhető meg.  A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 
határozati javaslat elfogadásával döntsön a településképi rendelet módosításának megkezdésé-
ről. 

 
 



Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város telepü-
léskép védelméről szóló 22/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatát és 
szükség szerinti módosítását határozza el, ennek keretében felhatalmazza a Polgármes-
tert a szükséges előzetes adatszolgáltatások megkérésére, a véleményezési anyag kidol-
gozására és ezt követően a rendelet módosítás tervezete egyeztetési eljárásának lefolyta-
tására. 
 
 
Határidő: 2020. október 30. (az előzetes adatszolgáltatások beszerzésére) 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter főépítész 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
Tóth Péter főépítész, általa: Bankós Róbert főépítészi referens 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
Kiskunhalas, 2020. szeptember 15. 
 
 
 
 
                          Fülöp Róbert s.k. 


